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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 نَّةالسُّ تي لكتاب الُمفِهم للقرطبي ظهر لي أنه �میل عن مذهب أهل ءمن خالل قرا هذا �قول:
  في صفات هللا الواردة في النصوص.

 .یؤولون الصفات نعم هو �سلك مسلك التأو�ل، على طر�قة المتأخر�ن من األشعر�ة وغیرهم،
  فما توجیهكم؟�قول: 

ما  -جل وعال-وأنه ُیثبت هلل  ،المسألةوُ�بین مذهب أهل الحق في  ،مثل هذا ال بد أن ُ�علَّق علیه
من غیر مشابهة لمخلوق أو تمثیل،  -علیه الصالة والسالم-أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله 

یه فیلتزم في �ل ما یِرد سواء �ان في هذا الكتاب أو في غیره من الشروح والتفاسیر وغیرها ما ف
نوع مثل حید ومیل عن مذهب أهل الحق ُ�علَّق علیه، و�ذا �ان الكتاب غالبه وُجّله من هذا ال

تفسیر الزمخشري أو تفسیر الرازي أو، هذا ال بد من أن �ختم علیه �ختم أن هذا الكتاب مؤصل 
من المسائل  األن فیه �ثیرً  ؛�عني ما �كفي أن �علق على مسائله فقط ،ومؤسس ومنظِّر للبدعة

 ُمفِهم أوتخفى على آحاد المتعلمین، لكن التأو�ل الذي في فتح الباري أو شرح النووي أو في ال
لكن الذي في تفسیر الرازي أو تفسیر الزمخشري ال یدر�ه آحاد  ،في تفسیر القرطبي واضح

دع، فمثل هذا ُینبَّه علیه في أول الكتاب: هذا الكتاب فیه تنظیر وتأصیل وتأسیس للب ،المتعلمین
 لیه.یبرأ مالكه من عهدته، ولو انتقل إلى غیره �كون قد أدى ما ع ،وحینئذ تبرأ العهدة

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ما �صرح؟
 طالب:...

إنما �سوق المذهب و�سوق غیره، �سوق مذهب أهل  ،هذا مثل ابن حجر أحیاًنا ما یتبنى المذهب
نَّة المسألة وأحیاًنا �خرج من  ،وأحیاًنا �قتصر على التأو�ل ،و�سوق مذهب األشعر�ة و�تر�ه ،السُّ

ابن حجر �ختلف عن النووي، النووي ال یتردد اإلنسان في من غیر أن تفهم رأ�ه فیها، ولذلك 
إنما هو  ،وفي هذا لیس �مجتهد ،فهو �عتمد المذهب في جمیع أبوا�ه وفروعه ،وصفه �األشعر�ة

إنما ینقل أقوال أئمتهم في هذا الباب، ابن  ،مقلد في هذا الباب فیما نعلم؛ ألنه ال ینظِّر وال یؤصل
مستقرة تقول إنه �عتمد مذهب السلف �استمرار أو التأو�ل ما هناك قاعدة  ،حجر مضطرب

، وعلى �ل حال مثل هذین ال شك أن اما عرفت له رأ�ً المسألة ال، وأحیاًنا تخرج من  ،�استمرار
جل -مثل هذا الخطأ والخلل في �حار الحسنات وما قدموه للسنة وما قدموه للدین هذا نرجو هللا 

�عني الباطل ال �قبل من أي شخص  ،اطل �اطل ممن جاء �هأن �عفو عنا وعنهم، والب -وعال
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كان، والحق مقبول من أي شخص أتى �ه أو دعا إلیه، لكن هم متفاوتون، منهم من �خشى على 
ولیس فیه أي  ،إشكالولو أبرزت أخطاءه ما في ذلك من  ،فمثل هذا ُ�حذَّر منه ،طالب العلم منه

 .خلل
والتزهید في �عض الكتب مطلوب، �عني ال �ضیرني أن �موت طالب العلم ما نظرفي الكشاف  

للزمخشري أو تفسیر الرازي أو حتى تفسیر سید قطب أو غیره، أنا ال یهمني أن �موت طالب 
ي ر من فتح البار ، لكن �حز في النفس أن ُ�حذّ ًئاشی ألنه لن �فقد ؛العلم ما نظر في هذه الكتب

من الكتب المشحونة �الفوائد التي ال  وهيأو شرح النووي على مسلم أو تفسیر القرطبي مثًال، 
ال مانع من أن ینبه علیها، أما أن تبرز هذه  ،توجد في غیرها، نعم فیها أخطاء ینبه علیها

هذا لیس  ،األخطاء �حیث تكون ظاهرة آلحاد المتعلمین حتى تطاول �عضهم على إحراقها
  �شيء.

 �هاصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،رب العالمین الحمد هلل
 أجمعین، أما �عد:

ففي الحدیث الطو�ل حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفیان لما انتهى الفصل األول 
وأجو�ة أبي سفیان علیها قال هرقل  ،من أسئلة هرقل ألبي سفیان من أسئلة هرقل ألبي سفیان

(سألتك عن نسبه سألتك عن نسبه فذ�رت أنه فیكم و للترجمان: قل له �عني قل ألبي سفیان: 
 هذا السؤال األول فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها)ذ�ر السؤال والجواب ثم عّلق، (، نسب)

وأشرافهم أو من سفلة القوم  سألتك عن نسبه �عني عن رتبة نسبه فیكم، هل هو من سادات القوم
 .فأجا�ه أبو سفیان �أنه من علیة القوم ذو نسب شر�ف عظیم ؟أو من متوسطیهم ،وأرذالهم

ولألر�عة �الواو: و�ذلك. و�ذلك �الواو الرسل ُتبعث في نسب  ،فكذلك �الفاء فكذلك الرسل، 
ن في نسبه من �جد أو �طع ،�عني في أشرف نسب قومها؛ لئال یترفع عنه ذوو األنساب ،قومها

لئال یتعرض  ؛و�جد ما یؤ�د طعنه، ولذلك ُ�عث في أشرف األنساب وأعالها ا،في ذلك مغمزً 
للطعن، والطعن في األنساب معروف مشهور قد�ًما وحدیًثا، وهو من األمور التي ال ُتترك إلى 

 .قیام الساعة �الفخر �األحساب
جزم  ،جزم فكذلك الرسل ُتبعث في نسب قومها�قول ابن حجر: الظاهر أن إخبار هرقل بذلك �ال 

�ان عن العلم الُمقرر عنده في الكتب السالفة، �عني مما تواردت علیه الكتب والرساالت  ،بذلك
وهذا عن استقراء وتتبع لجمیع ما جاء في الرساالت السا�قة،  ،السا�قة، ولذلك قال: فكذلك الرسل

ري: في نسب قومها �عني أفضله وأشرفه، قیل: �قول النووي في شرح القطعة من أوائل البخا
الحكمة في ذلك أن من شُرف نسبه �ان أ�عد، الحكمة في ذلك أن من شُرف نسبه �ان أ�عد من 
انتحال الباطل، �ان أ�عد من انتحال الباطل، و�ان انقیاد الناس إلیه أقرب، و�ان انقیاد الناس 

ناس وعلیة القوم یتحاشون عن األمور الدنیئة إلیه أقرب، هذا شيء مالحظ، مشاهد، أن أشراف ال
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من �طأ «التي ال تلیق بهم، وعلى �ل حال هو الدین، مثل ما ذ�رنا سا�ًقا في الحدیث الصحیح: 
فالناس  ،لكن إذا اجتمع النسب مع الدین ال شك أن هذا رافد ،»�ه عمله لم �سرع �ه نسبه

وما یلیق بهم یتفاوت �حسب منازلهم، فالذي یتحاشى  ،یتحاشون أن ینسب إلیهم ما ال یلیق بهم
 ..ك أن الناس منازل، قال: (وسألتك)وهكذا، وال ش ،عنه ز�د قد ال یتورع عنه عمرو

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
عامة الناس وغوغاؤهم نظرهم  ،المال، ال المال صحیح أن الناس عموًما نظرهم إلى شرف الدنیا

و�عظمون صاحب  ،و�قدرون صاحب المال ،هابون صاحب المالفتجدهم ی ،إلى شرف الدنیا
اله مهذا موجود في مواز�ن أهل الدنیا بال شك، لكنهم مع ذلك  ،ولو لم �ستفیدوا منه شیًئا ،المال

ال �حمیه أن یرتكب ما ال یلیق �ه، بل قد �حمله على ذلك، �خالف الرفعة المعنو�ة المتعلقة 
 .�هللا المستعان ،�الشرف والنسب

 طالب:...
 .سیأتي أنهم هم أتباع الرسل

 طالب:...
أنه  لكن یبقى ،لكن األنبیاء بال شك أنهم أهل رفعة وشرف ،والكالم �صدد من ُأمر �التبلیغ لُیتَبع

وهو على ما  ،اخُتلف في نبوته ،اخُتلف في �عض األنبیاء الذین هم أقل في النسب مثل لقمان
 قیل عبد.
 طالب:...

 هل (وسألتك: هل قال أحٌد منكم هذا القول؟)و�ذلك الرسل. قال:  ،و�ذلك الرسلكلهم �قول: 
وسألتك هل قال أحٌد هذا القول  :-عند�م–وألبي ذر �ما في الفرع �أصله: وسألتك  ،قال أحدٌ 

ّلم عنه ما ألكن اإلشكال  ،في روا�ة أبي ذر قبله ،قبله؟ ز�ادة قبله، هل قال أحٌد منكم هذا القول
 الكتاب. علیها في
 طالب:...

هل قال أحٌد منكم هذا القول  :ما أشر إلیها، القسطالني �قول: وألبي ذر �ما في الفرع �أصله
 فقلت؟ هرقل �یف :ي �قولذقبله؟ زاد: قبله. (فذ�رَت أن ال، فقلُت، فذ�رت أن ال فقلُت) من ال

 قال؟ فقلُت؟
 طالب: في نفسه؟

 نعم.
 طالب:...
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قیل قبله، �قول القسطالني: فقلت أي في نفسي، فقلت أي في نفسي، فقلُت: رجل �أتسي �قول 
ونقله صدیق في عون الباري  ،وأطلق على حدیث النفس قوًال، وأطلق على حدیث النفس قوالً 

وذ�رنا أن النسبة �بیرة تز�د على تسعین �المئة من عون  ،�حروفه مع أن صدیق ینقل �الحرف
 ال؟ محل تعقب؟ أم فهل هذا محل تعقب  ،اري وما تعقبهالباري مأخوذ �حروفه من إرشاد الس

 طالب:...
 قبل أن ینطق لهم فقلت �عني في نفسي، واضح أنه في نفسه. ،فقلت، هو قال قبل أن ینطق

 طالب:...
 ،فیه؟ عون الباري صدیق وهو تعقبه في هذه المواضع، وهذه میزته، فقلت أي في نفسي ماذا

ونقله صدیق في عون الباري �حروفه، أقول: لیس فیه مستمسك  ،وأطلق على حدیث النفس قوالً 
 واللسان دلیٌل علیه �ما قیل:  ،لمن یدعي الكالم النفسي، وأنه هو األصل في الكالم

 ُجعل اللسان على الفؤاد دلیالً             ن الكالم لفي الفؤاد و�نماإ
 في نفسه.فیها �یف؟ حصل إشكال ننتبه، هنا وأنا أقول هذه الجملة ال  

 طالب:...
 ما قال تكلمت في نفسي. ،قلت :هو �قول :أنا أقول

 طالب:...
، ما فیه ولیس في هذا أنا أقول مستمسك أشعري القسطالني ال، القسطالني یرى الكالم النفسي، 

م ألقیها علیكم، ولیس فیه مستمسك لمن یدعي الكال أنا اآلن ،ال لغیره، والمسألة مبحوثةال له و 
 واللسان دلیل علیه �ما قیل: ،وأنه هو األصل في الكالم ،النفسي

 ُجعل اللسان على الفؤاد دلیالً           إن الكالم لفي الفؤاد و�نما  
الكالم هو اللفظ، �ما �قول ابن مالك: �المنا لفٌظ، فما لیس بلفظ لیس  ،ألن الكالم هو اللفظ

 اللفظ �قول ابن مالك:  �كالم، و�ن أطلق علیه القول، القول أعم، الكالم هو
 كالمنا لفٌظ مفیٌد �استقم

 
 واسٌم وفعٌل ثم حرٌف للكلم 

 
 

قول  ه�الم نفسي، فی ه�الم �غیر لفظ، ما فی هوابن آجروم �قول: الكالم هو اللفظ هو اللفظ ما فی
، ولذا �قول ابن آجروم: الكالم هو اللفظ �عني هلكن �الم نفس ما فی ،حدیث نفس هفی ،نفس

الملفوظ �ه المنطوق �ه، المر�ب المفید �الوضع، والقول أعم من الكالم، والقول أعم من الكالم، 
 كما قال ابن مالك:

 واحدُه ِ�لمة والقول عم
 

 وِ�لمة بها �الٌم قد ُیؤم 
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فقال بید�ه «وقد �طلق على عمل الجوارح �ما في حدیث التیمم:  ،فیشمل قول اللسان وقول القلب
وقول القلب الذي هو االعتقاد وحدیث النفس، وقد  ،فیشمل قول اللسان الذي هو الكالم »هكذا

وال �متنع أن �كون هرقل قد  »فقال بید�ه هكذا«�طلق على عمل الجوارح �ما في حدیث التیمم: 
ما �منع أنه قال لبعض من حوله هكذا، وحدیث  هما فی ،نطق بذلك لبعض خواصه، ال �متنع

والكالم  ،�عني حدیث النفس شيء ،حدیث النفس وهو مقابل للكالم ،بت �النصالنفس معروف ث
إن هللا تجاوز ألمتي عما حدثت �ه أنفسها ما «: -علیه الصالة والسالم-شيء آخر بدلیل قوله 

متفق علیه من  »ما لم تتكلم أو تعمل �ه«فجعل حدیث النفس في مقابل الكالم،  ،»لم تتكلم
حدیث أبي هر�رة، وقابل حدیث النفس �الكالم والعمل، فدل على أن حدیث النفس ال �سمى 

 ألن القول أعم. ؛كالًما، و�ن ُسمي قوالً 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ال.
 طالب:...

 نعم. سیأتي
 طالب:...

 سان �عبر عنه.، واللفقط، �جعلون الكالم في النفس ا، �جعلونه واحدً اال �جعلونه واحدً 
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 ؟كیف
 طالب:...
 ها فیالنفس لها قول، القلب له قول، لكن ما له �الم، الكالم الملفوظ �ه �المنا لفٌظ م :نحن نقول

 �المنا هو حدیث النفس. ،ال :غیره، وهم �قولون 
 طالب:...

سه لم یتكلم إال ُأخذ من نف -وعالجل -ال ال ال ال، ال ال ال ما هو �اللفظ، ال لیقول إن هللا 
 حدیث نفس فقط.

 طالب:...
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ما هو بلفظي، بل معنى، الكالم في المعنى نحن ما نقول یوجد �الم نفسي، ما في، یوجد قول 
إال  هلكن �الم الذي هو اللفظ الملفوظ �ه ما فی ،یوجد هذا :قلب وقول نفس وحدیث نفس، نقول

 �اللسان.
 طالب:...

أبًدا حتى یتكلم، ولذلك قابل في الحدیث الصحیح حدیث النفس �الكالم، فدل على أنه غیره 
منفصل تماًما عنه، فقابل حدیث النفس �الكالم، والعمل فدل على أن حدیث النفس ال �سمى 

نَّة في الواسطیة: ومن أصول أهل  -رحمه هللا-كالًما، �قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة  ماعة والجالسُّ
ن الدین واإل�مان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان أ

 والجوارح. قول القول أعم.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

قول ، ال، ضرب المتیمم بید�ه �سمى قوًال وحدیث النفس �سمى قوًال  ،قول �اللسان الكالم �سمى قوًال 
 ما تفعله الجوارح.أ�ًضا ب، عّم عّم عّم الكالم وعّم ما �ضمره القل

 طالب:...
ألن القول أعم من الكالم، �شمل قول اللسان  ؛االمقصود أنه ما ینافي أن �كون القول �المً 

قال فالن، لكن لما �قول قلُت وقد زّور في نفسه �الًما نقول �الم �ذبت  :الملفوظ �ه تقول
ن القول أعم من الكالم، والنص �قول أل ؛�قول �ذبت ،�خالف ما لو قال تكلمت، وهو ما لفظ

نَّة والقول عّم، ومن أصول أهل  سان، قول القلب والل ،والجماعة أن الدین واإل�مان قول وعملالسُّ
 رح.وعمل القلب واللسان والجوا ،ما قال �الم القلب، قول القلب واللسان ،فالقول أعم ،قول القلب
 طالب:...

ما �منع أنهم  ه، یؤاخذون ما فی»هللا تجاوز ألمتيإن «ألمتي هذا نص من الخصائص هذا 
 یؤاخذون.
 طالب:...

إنه منحول ال تصّح نسبته إلى األخطل،  :�ثیٌر منهم �قول ،اآلن لما رّد العلماء بیت األخطل
نه لو أوأشار إلى هذا ابن القیم ال عن الثبوت، أشار  ،�مكن ثبوته عن األخطل :ومنهم من �قول

 او�نوا على ذلك �المً  ،الكالم معروفمسألة صارى في الكالم وضاللهم في ثبت عنه أن قول الن
سمى �الًما، خالًفا لمن زعم أن األصل لكنه ال �ُ  ،إن شاء هللا تعالى. القلب له قول ،سیأتي ذ�ره

 ،في الكالم المعنى القائم �النفس، خالًفا لمن زعم أن األصل  في الكالم المعنى القائم في النفس
�عني الكالم �اللسان تعبیر عنه أو حكا�ة عنه، �ما هو قول الكالبیة  ،الم تعبیٌر عنهوأن الك
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واألشعر�ة. طیب حكا�ة عنه �عني �كثر على ألسنة �عض العلماء أنهم �قولون �قول: �قول هللا 
؟ هم �قولون هذا؟ هل هذا التعبیر صحیح أو غیر األیس هذا �ثیرً تعالى حكا�ة عن فرعون مثًال 

 صحیح؟
 طالب:...
 الكالبیة واألشعر�ة. لدى الحكا�ة والعبارة هذه معروفةاإلشكال ال، هو 

 طالب:...
 من هذا الكالم؟ -جل وعال-لكن ما المضاف إلى هللا 

 طالب:...
والكالبیة  ،-جل وعال-حكا�ة عن فرعون، المحكي عنه والحكا�ة مسندة إلى فرعون ال إلى هللا 

و�بلغ �المه  -جل وعال-، أو إلى من �أخذ عن هللا -وعالجل -ینسبون الحكا�ة إلى هللا 
و هأو ُ�عبِّر عن �الم هللا، لكن الكالم المنقول حكا�ة عن فرعون  ،كجبر�ل فهو �حكي �الم هللا

لكن المحكي �المه هو فرعون، وهذا ظاهر �اعتبار أن الحكا�ة والنقل  ،-جل وعال-كالم هللا 
 بلغة مخالفة عن لغة فرعون، �عني ما نقل �الم فرعون �حروفه، حكا�ة، لكن هذا اللفظ �اعتباره

و�ن  ،لةفما أوقع في لبس �جتنب في الجم ،أو ُ�فهم منه أّنا نقر أن هذا حكا�ة عن �الم هللا اُملبسً 
 .ل صحیحكان له تأو�

 ،نهعوأن الكالم تعبیر عنه أو حكا�ة  ،خالًفا لمن زعم أن األصل في الكالم المعنى القائم �النفس
لة القرآن الكر�م وغیره من �تبه المنز  -جل وعال-كما هو قول الكالبیة واألشعر�ة في �الم هللا 

أللسنة ونحفظه حیث زعموا أن القرآن الموجود بین دفتي المصحف والذي نقرؤه �ا ،على رسله
- و�نما هو عبارٌة وحكا�ٌة عن �الم هللا. �عني األصل أن الكالم المضاف إلى هللا ،لیس �الم هللا

هو المعنى القائم �النفس، من ینقله و�بلغه إلى البشر �جبر�ل �حكیه أو �عبر عنه؛  -جل وعال
ُ�عبر عما في نفسه على حد زعمهم، فهو �حكیه أو  -جل وعال-ألنه لم �حصل �ه لفظ من هللا 

نَّة والمقرر عند أهل  ،هذا الكالم �اطل ،-جل وعال- والجماعة �ما تدل علیه النصوص أن السُّ
. حیث زعموا أن هذا القرآن الموجود بین امسموعً  ایتكلم �حرٍف وصوت �المً  -جل وعال-هللا 

 ارٌة وحكا�ٌة عن �المو�نما هو عب ،دفتي المصحف والذي نقرؤه �األلسنة ونحفظه لیس �الم هللا
ن قبیل م ،وتسمیته قرآًنا أو �الًما مجاز من قبیل تسمیة الدال �اسم المدلول ،علیه فقط هللا، ودالّ 

 تسمیة الدال �اسم المدلول. 
و�الم هللا اإلطالق الحقیقي علیه هو المعنى القائم  ،اآلن الدال القرآن اإلطالق الحقیقي للقرآن

م الملفوظ �ه یدل على المدلول فتسمیة الدال �الًما �قولون إنه مجاز، أما الكال ،�النفس عندهم
والحروف هذا مذهبهم،  ،�الم هللا وهو �الم جبر�ل؟ �الم هللا هو المعنى القائم بنفسه :كیف نقول
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التي نقرؤها واألصوات التي بلغت الرسل هي صوت جبر�ل، فتسمیة الدال �الًما الذي هو �الم 
 .المعنى القائم �النفس عندهم مجاز -جل وعال-ل الذي هو �الم هللا جبر�ل على المدلو 

 طالب:...
 هم یرون ترجمة القرآن، األمر عندهم أعظم من ذلك، �الم هللا شيء واحد ما یتغیر، إنما یتغیر

�حسب اللغات، إن نقل �العر�یة �الم واحد ما یز�د وال ینقص، تكلم في األزل وانتهى عندهم، 
أي  و�نقله إلى النبي، ،بنفسه فقط، ثم �أتي جبر�ل لیأخذ من هذا المعنى القائم �النفسكالم قام 

نبي من األنبیاء هو هو نفسه ما یتغیر، لكن یتغیر مسماه تبًعا للغته، إن �ان �العر�یة صار 
�عني و، وهكذا، و�ال هو ه ،و�ن �ان �العبرانیة صار توراة، و�ن �ان �السر�انیة صار إنجیًال  ا،قرآنً 

الفاتحة موجودة في جمیع الكتب السماو�ة على �المهم، والبقرة موجودة في جمیع الكتب 
 السماو�ة إال أنها تتغیر بتغیر اللغات، هذا مفاد �المهم.

مه و�ترج ،وقد عرف الكتاب العبراني ،سورة اقرأ على ورقة -علیه الصالة والسالم-لما قرأ النبي  
نه أمر عادي أو�ترجم من لغة إلى لغة المفترض  ،قرأ اإلنجیل وقرأ غیره من الكتب ،للعر�یة

ُ َقْوَل الَّ {سامع اقرأ،  ،فاتوا نیذلمعه من �ل األنبیاء اوطبیعي وس ِدُلَك ِفي ِتي ُتَجاَقْد َسِمَع للااَّ
 موجود في جمیع الكتب السماو�ة.] ١[سورة المجادلة:  }َزْوِجَها

 طالب:...
 لكن �لّ  ،فأنزل هللا �شأنها هذه السورة ،ت هذه المرأة التي تجادل إلى نبیهماء�لهم جكلهم، و 

تصور؟ قضا�ا بلغتهم، هذا الكالم �قوله عاقل؟ هذا یلیق �عاقل؟ �عني هل هذا �مكن أن یُ 
فحصل في شأنهم قرآن، الذي العن  ،-علیه الصالة والسالم-حوادث حصلت ألفراد معه و 

ونزل في  ،والعنوا زوجاتهم ،زوجته هالل بن أمیة أو عو�مر العجالني عندهم هالل وعو�مر
 ؟في شأنهم هذا الحكم إال أنه بلغاتهم ،حكمهم

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
ود دا�عني �ون ما نزل على  ؟نعم، قصة اإلفك حصلت لجمیع األنبیاء، �عني القرآن ما یتغیر

ني مقروء تسمیة ما هو �حقیقة هذا هذا؟ قرآن �ع اي هو إ�ش؟ الز�ور �صح أن ُ�سمى قرآنً ذال
قرآنه  أمود �قرأ القرآن والدا�ة ُتسرج أو دوا�ه ُتسرج، هل هو �قرأ قرآننا �المعنى األعم: و�ان دا

قرأ �بدلیل أن هذا  ؛هو؟ هذا �ستدل �عضهم على أن القراءة السرد والهّذ والسرعة المتناهیة جائزة
هللا، �ما ندري  ،حجمه ماما ندري  ،والدا�ة ُتسرج، �قرأ قرآنه الذي أنزل علیه االقرآن ثالثین جزءً 

 فاالستدالل �ه في غیر موضعه. ،والدا�ة تسرج اثالثین جزءً  الكن مستحیل �قرأ قرآنً 
 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

 و�ن ُعبر هذا �المهم. ،إن ُعبر عنه �العر�یة �ان قرآًنا
 طالب:...

 ، �أخذه من یبلغه عنه و�ترجمه إلى النبي بلغته.-جل وعال-هو المعنى القائم بنفس الرب 
 طالب:...

 .إشكالفي روعه. �مكن نفث في روعه، هذه ما هي مسألة 
 طالب:...

نة ،هو اإلشكال �عني نشوء البدع ى هذا القول ثم یلزم عل ،ینشأ من فهم شاّط عن الكتاب والسُّ
جد نفسه لوازم، ثم یناقش و�صر و�عاند و�لتزم هذه اللوازم، فإذا التزم هذه اللوازم وانساق وراءها و 

 ،وأنه ما استفاد من عمره ،ما �ستطیع أن یرجع، �عني من ُیوفق یرجع، �ثیٌر منهم أعلن تو�ته
 .لكن من أصر وعاند �صل إلى حد

ثم یتعصب  ،األمر �لمة لیس علیها دلیل من �تاب وال ُسنةن اإلنسان قد �قول في أول إ :وقلنا 
ك و�لتزم بلوازمها، ثم �عاقب �ما هو أشد منها، عقو�ة على إصراره على الباطل، ثم �عد ذل ،لها

 ،ال إله إال هللا :�قول اثم �عاقب �ما هو أشد منها، و�ال ما أظن مسلمً  ،ُ�قرر هذه التي هي أشد
 أنه قال قبلها �قولها، إال أن ن أول مرة! من أول وهلة، مستحیل�قول: سبحان ر�ي األسفل م

ا حتى وصل إلى هذه المرحلة، �عني من ُتدعى له الوال�ة �مكن أن �قول أال كلمات �ثیرة جد� 
 بذ�ر هللا تزداد الذنوب؟ 

 ،ارق هناك أشیاء ما �مكن �قولها وال طفل وال مجنون �قول مثل هذا الكالم، وقد عرفوا �الذ�اء الخ
على قواعد ال تمت  ،وهذه عقو�ة من ترك الوحیین، وأّصل علمه على خالفهما ،لكنها العقو�ات

نة �صلة، قواعد من �تب مترجمة من لغات قد�مة، فجعلوها هي األصول التي  إلى الكتاب والسُّ
 یرجعون إلیها، وما خالفها ال بد من تأو�له.

�كون  ،وعلى زعمهم هذا �كون هناك قرآنان ،وفیه خفاء ،ألنه في غا�ة األهمیة ؛نكمل الكالم
هناك قرآنان هذا الذي نتلوه �ألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدرونا، وهو عندهم 

ُ َخَلَقُكمْ {مخلوق، وعندهم هذا مخلوق لماذا؟ ألنه من صنع البشر من صنع المخلوق،   َوَما َ�للااَّ
 ،ناهذا الذي نتلوه �ألسنت :وعلى زعمهم �كون هناك قرآنان ،]٩٦[سورة الصافات: ، }َتْعَمُلونَ 

، وهو عندهم مخلوق �ما وصفه بذلك أحد أئمة ونحفظه في صدرونا ،ونكتبه في مصاحفنا
ثم أدبر  ،ثم عبس و�سر ،ثم نظر ،فقتل �یف قدر ،وهو الولید بن المغیرة حین فكر فقدر ،الكفر

 .هذا إال قول البشر، إن هذا إال قول البشر إن ،فقال إن هذا إال سحر یؤثر ،واستكبر
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أ�ًضا �عني الملفوظ �ه المتكلم �ه هذا قول محمد، تلقاه من قول جبر�ل، و�ما وصفه بذلك  
دثة حیث قالوا: إن القرآن لیس إال هذه األلفاظ الحا ،الفئتان من الجهمیة والمعتزلة �عد الولید

 ألنه هو ؛وهو الكالم عندهم على الحقیقة ،المخلوقة. واآلخر وهو المعنى القد�م القائم �النفس
هذا إطالق  -علیه الصالة والسالم-وأما الدال وهو لفظ جبر�ل و�الم محمد  ،المدلول علیه

م وهو الكالم عنده ،ر فهو المعنى القد�م القائم �النفسالقرآن علیه من �اب المجاز، وأما اآلخ
بل هو عندهم معنى واحد في األزل ال  ،وال �كون �حروف وأصوات مسموعة ،على الحقیقة

 ،راة فاألمر فیه عین النهي، واالستفهام عین الخبر، و�الز�ور فیه عین التو  ،انقسام فیه وال تبعض
والنهي عن �ل  ،في نفسه هو األمر �كل مأمورواإلنجیل عین القرآن، والكل شيء واحد 

و�ن ُعبر �العبرانیة �ان  ا،والخبر عن �ل مخبر �ه، إن ُعبر عنه �العر�یة صار قرآنً  ،محظور
هو  وال �عض، وال بل لیس له �لّ  ،فال �قبل هذا المعنى الواحد التبعیض واالنقسام أصالً  ،توراةً 

 ي. وال عر�ي وال عبران ،مر�ب من حروف وأصوات
ودلیل هؤالء الكالبیة واألشاعرة على إثبات الكالم النفسي الذي هو معنى قائم �المتكلم بیٌت من 

ال دلیل لهم  ،الشعر ینسب لألخطل، وهو شاعٌر نصراني من بني تغلب، �ان في زمن بني أمیة
 سواه، حیث �قول: 

 إن الكالم لفي الفؤاد و�نما
 

 ُجعل اللسان على الفؤاد دلیالً  
 
 

 
فإنه لم ُیرد �ه المعنى  ،و�ثیٌر من اللغو�ون ینكرها ،على أن هذا البیت لو صحت نسبته إلیه

 فإنه لم یرد �ه المعنى الذي أرادوه من إثبات الكالم النفسي العاري عن الحروف ،الذي أرادوه
 واأللفاظ، فإنه لم یرد �ه المعنى الذي أرادوه من إثبات الكالم النفسي العاري عن الحروف

ه یزّور أن اإلنسان إذا أراد أن یتكلم فإن ،ولكنه �قصد �ه أن اإلنسان إذا أراد أن یتكلم ،واأللفاظ
رتب المعلومات قبل أن یتكلم في ذهنه، �عني یزّور یالكالم في نفسه، �عني �عض الناس 

ثم یتحدث على أساسها، و�عضهم �كتب في ورقة العناصر، و�عضهم یرتبها  ،العناصر في ذهنه
أن  أوًال قبلنفسه ي ذهنه، ولكنه �قصد �ه أن اإلنسان إذا أراد أن یتكلم فإنه یزّور الكالم في ف

ذا وهذا شأن �ل عاقٍل �علم أنه مؤاخذ �ما ینطق �ه، ه ،ینطق، و�زنه �عقله ثم �عبر عنه �اللسان
: [سورة ق }ِتیدٌ ِقیٌب عَ ْ�ِه رَ مَّا َیْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلدَ {شأن �ل عاقل �علم أنه مؤاخذ �ما ینطق �ه، 

١٨[. 
هذا یهلك، و�ذلك حتى لو لم �ستحضر فمحاسب علیه وأنه  ،اإلنسان إذا لم �عد �المه من عمله 

و�رتب �المه، ومع األسف أننا نسمع  ،هذا المعنى �ل إنسان �حترم نفسه ال بد أن یزن �المه
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تجزم أنه إذا بدأ یتكلم أنه لم یرتب  اتسمع �المً  ،بل اإلفتاء ،�عض من یتصدى للتعلیم والتوجیه
�عني  ،وأنه یتكلم �كالم یبتدئه ابتداًء، وال یدري ماذا سیقول، إال إذا خرج من فمه، واضح ،كالمه

لم �عد للسؤال أوًال و�یفما اتفق هذا  ،�عض األسئلة تدل على أن اإلنسان تكلم �كالم إنشائي
 .}َرِقیٌب َعِتیدٌ ِإالَّ َلَدْ�ِه {، اجوا�ً 

ألنه هو الذي �جعل نفسه و�عّرض نفسه للوك ألسنة الناس،  ؛األمر الثاني أنه ال �حترم نفسه 
 عوام الناس �میزون، عوامهم فضًال عن طلبة العلم وأهل العلم �میزون بین فالن ،الناس �فهمون 

 وفالن ممن یتكلم، �هللا المستعان.
ما ینطق �ه، أما إجراء الكالم على اللسان دون تقدیٍر أو هذا شأن �ل عاقل �علم أنه مؤاخذ �

، وعنده رصید ارو�ة فإنما هو من شأن المجنون والهاذي ونحوهما، �عني �عض الناس أوتي بیانً 
 ثقافي، �ستطیع أن یتكلم �كالم موزون ومرتب، لكن قد �كون �عیًدا عن الموضوع الذي یتكلم �ه،

 اموزونً  امرتبً  ار�ع ساعة أو نصف ساعة �المً  اُینشئ �المً  ثم ،علمیة دقیقةمسألة ُ�سئل عن 
تي �لمة أو �لمتین، وهذه صفة الكتب ال ءما �جيالمسألة �مكن لو تلخص ما یتعلق بهذه  اإنشائی� 

صحیح خّرجت  ،فكرته جملة، هذا هو ،مئتي صفحة ،مئة صفحة ا�سمونها الفكر�ة، تجد �تا�ً 
لكن النتیجة العلم أصله  ،و�مألون الفراغات �الكالم ،و�مضون األوقات ،أناس یتحدثون وخطباء

 .قال رسوله، علم السلف قلیل مبارك ،قال هللا ،قلیل، وعلیه نور
في فضل علم السلف على الخلف: من فّضل عالًما  -رحمه هللا-ولذا �قول الحافظ ابن رجب 

یخ اإلسالم �جیب عن الفتوى ول قائل: شعلى آخر �كثرة �المه فقد أزرى �سلف هذه األمة، قد �ق
؟ ما تستطیع أن تحذف ائً أن تحذف من �الم شیخ اإلسالم شی صفحة، لكن هل تستطیع �مئتي

 م�عجبني، ثم یثني شیخ اإلسالالمسألة إن اإلمام أحمد �جیب عن هذه  :، قد �قولائً من �المه شی
إن هذا ابن رجب �قصد مثل شیخ اإلسالم؟  :هل نقول ،مئتي صفحة �عد ر�بته وال یرفع القلم إال

وهو مجرد شرح وتوضیح لهذه  ،ومأخوذ من النصوص ،شیخ اإلسالم على �المه نور
مئتي  اودعم لهذه النصوص �ما یبینها و�وضحها، �عني أعجب من شخص �قرأ �تا�ً  ،النصوص

 هی، لكن مفاده؟ ما ف�هللا هذا �تاب جید ،ثم في النها�ة ال شيء، �عني لو سألته النتیجة ،صفحة
 شيء، �هللا المستعان. 

 هل �فهم] ١٨ورة ق: [س یٌد}{مَّا َیْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْ�ِه َرِقیٌب َعتِ السؤال. �قول:  دعونا نرى هذا
�ة أم أن اآل ،وقول القلب ،وقول الجوارح ،یدخل فیه قول اللسان ،من اآل�ة أن القول عام

  خاصة �قول اللسان فحسب؟
 .ألن اللفظ خاص �اللسان ؛ما یلفظ، انتهى ،ما یلفظ :بدلیل ،هي خاصٌة �قول اللسان فقط

 طالب:...
 هذا، ما سمعت في التیمم؟ب أتینا
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 طالب:...
القول أعم من الكالم، �ما �طلق على قول اللسان �طلق على قول القلب مثل ما  :قلنا ،ال ال 

 جاء في �الم شیخ اإلسالم في االعتقاد أنه قول القلب واللسان، وأ�ًضا �طلق على عمل الجوارح
 .عینكها، والباقي شرح لها، هللا �في بدایتالمسألة حدیث التیمم، تأصیل �نا ئوج ،فقال بید�ه هكذا

 ...طالب:
 ؟ماذا

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
وفیه  ،ان فیه بیانً أصحیح  ،لكن ما نحتاج إلى �ل هذه الحمول من الورقات، �الم مكرر، نعم

 ،�ل فكرة الكتاب صفحة ،تلخصه �صفحةأن لكن تقدر  ،�الم یروق للسامع ،وفیه أشیاء ،بالغة
الكتب فهرس مكتبته �مئة صفحة، ، �عني �عض مثل هذه الرفوف المملوءة �الكتب وال نحتاج إلى

 ،�لها رسائل �عدة أرففتجدها  ،إنها للبیع :�قال ذهبت لتراها،و�ذا  ،تحتوي على ألوف الكتب
نَّة، و�ع ین وفي مسائل شتى ومتفرقة، لكن اإلنسان �عتني �مكتبته، یهتم �ما �خدم الكتاب والسُّ

نة، أما المسائل المتناثرة التي �ل من عنَّ له رأي أو   و�عد ..أو شيءمسألة على فهم الكتاب والسُّ
ما تسمع من  مثل ،�لها استنتاجات ،ما تأوي إلى �تاب أو سنة ،تحلیالت تحلیالت فكر�ة خالصة

 ُ�حلل على ضوء فهمه. اآلن �لٌّ  ،المحللین في وسائل اإلعالم
 طالب:...

ذا خطیب؟ إمام في ه�ما هو أم خطیب  ؟تقول ماذا، ابن القیم وافات نیذما نحن �حاجة، العلماء ال
 في قرأ في �تب السلف؟ قرأأم الكتب  ذهقرأ ه ،إمام في هذا الشأن ،في البیان والبراعة والبالغة

نة، خلي الكتاب بین ید�ك قرآن وتأمل  ،كتب السلف، ومن استنباط واستنتاج من القرآن والسُّ
 .كتب أهل العلم، وتفتح لك األبوابوتدبر، وافهم، واستعن على فهم ما ال تفهمه �

 طالب:...
على أن هذا البیت لو  �ل شيء. سیأتيما هو، هذا �الم ابن القیم أكثره مأخوذ من ابن القیم، 

رد �ه یفإنه لم  ،فإنه لم ُیرد �ه المعنى الذي أرادوه ،و�ثیٌر من اللغو�ون ینكرها ،حت نسبته إلیهص
المعنى الذي أرادوه من إثبات الكالم النفسي العاري عن الحروف واأللفاظ، ولكنه �قصد �ه أن 

قبل أن  أوًال  أن اإلنسان إذا أراد أن یتكلم فإنه یزّور الكالم في نفسه ،اإلنسان إذا أراد أن یتكلم
 ثم �عبر عنه �اللسان. ،و�زنه �عقله ،ینطق �ه

 طالب:...
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ما أ، هذا شأن �ل عاقل �علم أنه مؤاخذ �ما ینطق �ه، اهو سماه �المً  ا،وسماه �المً  ،هو تنزل
إنما هو من شأن المجنون والهاذي ونحوهما، فإجراء الكالم على اللسان دون تقدیر وال رو�ة 

زّورت في نفسي  ،یوم السقیفة: زّورت في نفسي �الًما -رضي هللا عنه-و�شهد لهذا قول عمر 
فس حتى یبرزه، فهذا الكالم لم �كن مجرد معاٍن قائمة بن اكالًما، لكنه ال �مكن أن �سمیه �المً 

 كنه �ان جمًال وعبارات أعدها لیلقیها من أجل، ولولكنه �ان جمًال وعبارات ما هو معانٍ  ،عمر
 .-صلى هللا علیه وسلم-�عد وفاة النبي  -رضي هللا عنه-استخالف أبي �كر 

إنه لو فرضنا أنه أراد هذا المعنى ف ،ولو فرضنا أنه أراد المعنى الذي أراد األشاعرة والكالبیة
نفس  -علیه السالم-وا أن عیسى حیث زعم ،نصراني، وقد غِلط النصارى قد�ًما في معنى الكالم

وه ومن أجل هذا اتخذ ،كلمة هللا، فجعلوا الكالم الذي هو من قبیل األعراض جوهًرا قائًما بنفسه
�عنون الكلمة التي هي شيء من اإلله اتحدت �الناسوت أي �جسد  ،إن الالهوت :إلًها وقالوا

وهو  ،وجزء حادث مخلوق  ،لكلمةوهو ا ،فعیسى عندهم فیه جزء إلهي قد�م -علیه السالم-عیسى 
 .الجسد، ولكنهما اتحدا وصارا شیًئا واحًدا ُ�سمى المسیح

ن عوطرحوا جمیع ما جاء  ،واعتمد علیه األشعر�ة والكالبیة ،اآلن ما دام األخطل قال هذا البیت 
هل نحن �حاجة ونحن نشرح ف ،هللا وعن رسوله في مقابل هذا البیت الذي لیس لهم حجة إال فیه

 ؛ال؟ ما نقولأم هرقل نصراني ال �متنع أنه أخطأ في فهم الكالم؟ نقول هذا  :كالم هرقل أن نقول
حن ون ،لكنه أطلق علیه قوًال  ،قلنا هذا الكالم ا، لو أطلق علیه �المً األنه ما أطلق علیه �المً 
 .نوافق أن القول قول القلب

 طالب:...
 تكلمت في نفسي، لقلنا :، ما قالاما قال �المً  ألنه قول النفس ما �مكن، ؛لو احتج على القول

فقلت في  :لكنه قال ،أخطأ النصارى في معنى الكالم ،معنى الكالم مانه نصراني ما �فهم إ
 .المسألة�ما قررناه في صدر  ،إشكالحدیث النفس ما فیه  ،قول النفس ،وقول القلب ،نفسي

 طالب:...
ولذلك حجتهم الكلیة التي  ،مبتدع وصل إلى التعطیل إال وقد مّر �التشبیه، ما �مكن وجدما 

تشبث بها جمیع الطوائف هي التنز�ه، �یف ننزه الخالق عن شيٍء أثبته لنفسه؟  ،یتشبثون بها
�عد  ثم ،فهم مروا �مرحلة التشبیه ،إن هذا المثبت �ستلزم أن �كون الخالق مثل المخلوق  ،ال :قالوا

 .فتوصلوا أو وصلوا إلى التعطیل ،ذلك أ�طلوا هذا التشبیه �ما �سمونه التنز�ه
 طالب:...

وال بد فیه  ،لینفوا الكالم المشبه لكالم المخلوق الذي هو �حرف وصوت ؛هم أثبتوا الكالم النفسي
في نوع  ووقعوا ،وأسنان، هم فروا من نوع من التشبیه ماذا من لسان ولهاة وأضراس وما أدري 

ن التشبیه، ما یتكلم �حرف م لكن أصل ومبنى �المهم �له فرار ،فیهإشكال هذا ال  ،آخر
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التشبیه  ،وال بد من �ذا و�ذا، هم مروا بهذه المرحلة ،وال بد من لهاة ،وال بد من لسان ،وصوت
 فعطلوا. في النونیة أبیات: ،المغرق المفصل �المخلوق، ثم �عد ذلك زعموا التنز�ه

 واآلخرون أبوا وقالوا شطره
 
 

 خلٌق وشطٌر قام �الرحمن 
 
 

 زعموا القرآن عبارة وحكا�ةٌ 
 
 

 قلنا �ما زعموه قرآنان 
 
 

 هذا الذي نتلوه مخلوق �ما
 
 

 قال الولید و�عده 
 
 

 ودلیلهم في ذاك بیت قاله
 
 

 فیما �قال األخطل النصراني 
 
 

 �ا قوم قد غلط النصارى قبل في
 
 

 الكالم وما اهتدوا لبیانمعنى  
 
 

 وألجل ذا جعلوا المسیح إلههم
 
 

 إذ قیل �مة خالق الرحمن 
 
 

 وألجل ذا جعلوه ناسوتا
 
 

 ا �عد متحدانوالهوتا قد�مً  
 
 

 ونظیر هذا من �قول �المه
 
 

 معنى قد�م غیر ذي حدثان 
 
 
 

 والشطر مخلوٌق وتلك حروفه
 
 

 ناسوته لكن هما غیران 
 
 

 ذاك االتفاق فإنهفانظر إلى 
 
 

 عجٌب فطالع سنة الرحمن 
 
 

 هو نفس الكالم الذي جئنا �ه.
رحوا �عني هذا االتفاق بین األشعر�ة والكالبیة والنصارى اتحاد، ولذلك لما سمعوا بیت النصراني ف

 �ه؛ ألنه یوافق ما في نفوسهم.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

�الم أم بنفسه  اوزور معنى قائمً  ،من تزو�ر عمر في نفسه ،الفرق بین ما في النفس من �الم
ما مالقرآن نقله  ،ال ما هو �الكالم الموجود عندنا :هم �قولون  لكن ،مرتب وجمل؟ إًذا �الم �الم

 تفصیل. هما فی ،إن هذا معنى، معنى إجمالي قام بنفسه :�قولون  ،-جل وعال-في نفس هللا 
 طالب:...
هذا األصل فیه، وقد �طلق على الكالم المرتب قبل صدوره من  ،هذا األصل فیه ،ملفوظ �ه

 اإلنسان �اعتبار ما سیكون.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...
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فهل المكتوب �الم؟ هل اإلشارة المفهمة �الم؟ هذا �ختلف  ،�عني األصل في الكالم هو اللفظ
 الكالم عند الفقهاء غیر الكالم عند من فن إلى آخر، من فن إلى آخر، فالكالم عند النحاة غیر

 .اللغة غیر الكالم عند المتكلمین أهل
 طالب:...

 الكالم عند المتكلمین غیر، قواعدهم المبنیة على المقدمات والنتائج المنطقیة.
 طالب:...

 إال �عد أن نطق �ه. اما سماه �المً ، نعم ..�اعتبار افهو سماه �المً  ،فزورت في نفسي �الًما
 طالب:...

 �اعتبار ما سیكون نعم.
 طالب:...

 ولذا �قول ابن مالك: والقول عم؛ فهو �عم الكالم الذي هو الملفوظ �ه ،القول أعم، القول أعم
المتكلم �ه �عم �شمل حدیث النفس، �شمل عمل الجوارح، فالقول أعم من الكالم، فقلُت: لو �ان 

أسى، ت :وٍل قیل قبله، �أتسي في الحاشیة رقم ثمانیةرجٌل �أتسي �ق :أحٌد قال هذا القول قبله لقلت
�أتسي بهمزة ساكنة، �عدها مثناة فوقیة مفتوحة، وسین مهملة مكسورة أي  :عند أبي ذر وغیره

هما وقد قرئ ب ،�قال: إسوة �كسر الهمزة وضمها ُأسوة ،�قتدي و�تبع، �قتدي و�تبع، واألسوة القدوة
زة وألبي ذر عن الكشمیهني بتقد�م المثناة الفوقیة على الهم والباقون �الكسر، ،قرأ عاصم �الضم

ىو  ى تأسَّ  .فتح السین المشددة تأسَّ
 طالب:...

 فیه؟  ماذا
 ین؟أ

 طالب:...
فیها؟ اإلنسان في  ماذاقلت: رجل �طلب ملك أبیه،  ؟من ملك ،سیأتي في هل من آ�ائهم ملك

�قتدي �ه، ثم إذا �حث وفتش في تار�خه ، ما ینتبه للشيء إال إذا �ان له أصل األصل أنه غافل
ال�ة، و من ُملك أو إمارة أو  امن علم، وجد لهم أثرً  ا، وجد لهم أثرً ائً وآ�ائه وأجداده وجد لهم شی

هل تعرف أن  ،نه ُوِجد من یبحث �سأل �بار السنإتجده تتطلع نفسه إلى ما ُسبق إلیه، حتى 
وال مزرعة وال شيء ینبش عنها من أجل أن  أل�ائي وأجدادي ُملك وال شيء وال �عني ملك أرض
، فتجد تصرفوا فیه، لكن ولو أو�اعوه  لعله ائً �صل إلى شيء �ستمسك �ه، هو ما �عرف شی

لهم أمالك في مكة، هل �مكن أن  الكن ما له سلف نعرف مثًال أشرافً  ،اإلنسان إذا �ان له سلف
 یتطلع علیها أحد من غیرهم؟ 
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وأحفاد أحفادهم من یتطلع إلیها، أنتم في بلد�م مثًال صار لكم في ما �مكن، لكن من أحفادهم 
أنت تستشرف وتستطلع وتسأل  ،وقت من األوقات وال�ة على هذا البلد قبل قرنین أو ثالثة

لكن ما  ،تر�د أن تحیي هذا الذي �ان آل�ائك وأجدادك ؟هل لنا �ذا ؟هل لنا �ذا :وتستقصي
 أو قبیلة فالن لهم أمالك في بلد �ذا أو �ذا، فرجٌل تأسى �قول قیل قبله، ،یهمك أن بني فالن

ة ومثله من ملك على ما سیأتي، وألبي ذر عن الكشمیهني تأسى بتقد�م المثناة الفوقیة على الهمز 
ه لقلت: رجل تأسى �قول �ذا، وللكشمیهني ولغیر  :المفتوحة وفتح السین المشددة، وفي فتح الباري 

 و�نما لم �قل هرقل فقلت نرجع إلى الكتاب، فقلت �الفاء في �م ،�م المثناة من تحتیتأسى بتقد
 موضع؟

 طالب:...
فقلت هناك فكذلك الرسل، هل قال أحد منكم هذا القول فذ�رت أن ال فقلت،  :و�نما لم �قل هرقل

هل �ان من آ�ائه من مِلك أو مَلك؟ فذ�رت أن ال  :: إال في هذا وفي قولهنعم، في موضع ثانٍ 
قلت، هذه عشرة في األصول عند أبي ذر واألصیلي وابن عساكر فقلت �الفاء، وهذه التي 

فاء إال في هذین  هتفید هذه الفاء؟ ما فی ماذااعتمدها ابن حجر فقال: الفاء في موضعین، 
 نستفید منها؟  ماذاالموضعین 

 وفي قوله: هل �ان من آ�ائه ،ل فقلت إال في هذین المقامین إال في هذاقال: و�نما لم �قل هرق
 �خالف غیرهما من األسئلة فإنه مقام نقل، �عني ،من مَلك؟ ألن هذین المقامین مقام فكٍر ونظر

وقال العیني: ما قیل �یف قال في الموضعین فقلت؟ وفي غیرهما لم یذ�ره  .ما هو �استنباط
 .ن مقام تكبر و�طر �خالف غیرهماأجیب �أن هذین المقامی

 طالب:...
لو �ان أحد  :فقلت فقلت الفاء في موضعین، فقلت في هذا الموضع، فقلت راجع ،معك الكتاب

اء قال هذا القول قبله لقلت رجٌل �أتسي، الموضع الثاني: فقلُت نعم قلت: فلو �ان من آ�ائه الف
عساكر فقلت الفاء مقترنة �قلت، وما عداه ما مقترنة بلو صح؟ لكن عند أبي ذر واألصیلي وابن 

فیه هذا الكالم، �عني رتب قوله على ما تقدمه من سؤال وجواب، فقلت یدل على أنه هو الذي 
استنبط یدل على أنه هو الذي استنبط صحة هذا الجواب وترتیبه على السؤال. ألنه قال فقلت، 

قلها من الكتب السالفة �ستدل على صحتها فقلت؛ ألنها نقل ین :في غیر هذین الموضعین ما قال
 �ما عنده من علم سابق، �خالف هذین الموضعین. 

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ 


